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          ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                       ΑΡ.ΠΡΧΣ.  

                ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                                                       

ΓΗΟΗΚΖΖ 2εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ                                         Κάιπκλνο,  22-06-2022 

                  ΠΔΗΡΑΗΧ &ΑΗΓΑΗΟΤ   

                  Γ.Ν.-Κ.Τ ΚΑΛΤΜΝΟΤ       ΑΡ.ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ :10/2022 

                   «ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ» 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ  

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ    

Οδόο        : Νηθεθόξνπ Εεξβνύ 22 

             Κάιπκλνο  TK: 85200       

Πιεξνθνξίεο : Μπηιιήξε Θεκειίλα  

Σει. :             22433 61908  

FAX              : 22433 61975 

E-mail         :gr.prom2@kalymnos-hospital.gov.gr 

 
 

ΘΔΜΑ: «Γημόζια Ανοικηή Γιαδικαζία ςλλογήρ πποζθοπών, για ηην ανάδειξη αναδόσος  

«Παποσήρ Τπηπεζιών Σασςμεηαθοπών» (CPV: 60161000-4) ηος Γ.Ν.– Κ.Τ. Καλύμνος «Σο 

Βοςβάλειο», για ένα έηορ με ζςνολικό ενδεικηικό πποϋπολογιζμό 3.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%. 

 

1.1 ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ 

 

Δπσλπκία 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ- ΚΔΝΣΡΟ 

ΤΓΔΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΣΟ 

ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ» 

Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ) 997136922 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε 
ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ ΕΔΡΒΟΤΤ 22, ΔΝ. 

ΑΝΑΣΑΔΧ 

Πόιε ΚΑΛΤΜΝΟ 

Σαρπδξνκηθόο Κσδηθόο 85200 

Υώξα ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθόο ΝUTS EL421 

Σειέθσλν 2243361908 

Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν  gr.prom2@kalymnos-hospital.gov.gr 

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ: 

ΜπηιιήξεΘεκειίλα 

Σει: 2243361908 

Φαμ:2243361975 

Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν:  

gr.prom2@kalymnos-hospital.gov.gr 

Γεληθή Γηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.kalymnos-hospital.gov.gr 
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Δίδορ Αναθέηοςζαρ Απσήρ  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ- ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΣΟ 

ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ»  θαη αλήθεη ζηελ 2
Ζ
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ) .  

Ζ θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Παξνρή Τπεξεζηώλ Τγείαο. 

 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ 

α) Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξόζβαζε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πύιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΚΖΜΓΖ. 

β) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο από ηελ πξναλαθεξζείζα δηεύζπλζε, θαζώο από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ-Κέληξνπ Τγείαο Καιύκλνπ «ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ» ζηε 

δηεύζπλζε (URL):www.kalymnos-hospital.gov.gr. 

 

1.2. ηοισεία Γιαδικαζίαρ-Υπημαηοδόηηζη 

 

Δίδορ διαδικαζίαρ  

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία α)ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ λ. 4412/16, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 50 ηνπ Ν.4782/2021. «1.Πποζθςγή ζηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ 

ανάθεζηρ επιηπέπεηαι, όηαν η εκηιμώμενη αξία ηηρ ζύμβαζηρ, είναι ίζη ή καηώηεπη από ηο όπιο ηυν 

ηπιάνηα σιλιάδυν (30.000) εςπώ…...3... Η ςπογπαθή ζςμθυνηηικού απαιηείηαι για ζςμβάζειρ με 

εκηιμώμενη αξία πος ςπεπβαίνει ηο ποζό ηυν δύο σιλιάδυν πενηακοζίυν (2.500) εςπώ, με ηην 

επιθύλαξη ηηρ παπ. 6 ηος άπθπος 105, πεπί καηακύπυζηρ και ζύνατηρ ζύμβαζηρ……» θαη β) άξζξνπ 

120 ηνπ λ. 4412/16 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4782/2021: «Για ηιρ ζςμβάζειρ ηος 

άπθπος 118, πεπί απεςθείαρ ανάθεζηρ, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα: α) Η ππόζκληζη ηηρ παπ. 2 ειδικά για 

ζςμβάζειρ ππομήθειαρ αγαθών και παποσήρ ςπηπεζιών με εκηιμώμενη αξία άνυ ηος οπίος ηυν δύο 

σιλιάδυν πενηακοζίυν (2.500) εςπώ δύναηαι να απεςθύνεηαι και ζε έναν οικονομικό θοπέα και 

αναπηάηαι ζηο ΚΗΜΔΗΣ ηοςλάσιζηον πένηε (5) ημέπερ ππιν από ηην κοινοποίηζη ηηρ απόθαζηρ 

ανάθεζηρ….». 

Υπημαηοδόηηζη ηηρ ζύμβαζηρ 

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ν ηαθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο έηνπο 2022. 

 Ο εηήζηνο πξνϋπνινγηζκόο είλαη 3.500,00€, ζηνλ ΚΑΔ 0824α θη αθνξά ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ  «Παξνρήο Τπεξεζηώλ Σαρπκεηαθνξώλ» (CPV: 60161000-4)» πνπ βαξύλεη ηνλ 

ηαθηηθό  πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022.  

  Γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζκ. πξση. 4357/22-06-2022 Α.Γ.Α.:              

ΦΕ0Γ469040-ΡΤΓ θαη α/α 2022000290, Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα ηα 6/12 ηεο  

ζπλνιηθήο δέζκεπζεο 3.500,00€ δειαδή 1.750,00€ ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, Κ.Α.Δ. 0824α, νηθνλνκηθό έηνο 2022 γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

1.3  ςνοπηική Πεπιγπαθή θςζικού και οικονομικού ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ 

 

Αληηθείκελν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάδεημε αλαδόρνπ  «Παξνρήο Τπεξεζηώλ 

Σαρπκεηαθνξώλ» (CPV: 60161000-4), κε εηήζηα πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε 3.500,00€ κε ηνλ 

αλαινγνύληα Φ.Π.Α. 24%. 

Ζ πξνζθνξά λα θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ Τπεξεζηώλ. 

Ζ δηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ζε  εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ ηεο ζύκβαζεο δίδεηαη 

παξαθάησ. 

Ζ ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα  από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, 

βάζεη  ηηκήο. 
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1.4  Θεζμικό πλαίζιο 

 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο δηέπεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδόηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» 

 Σνπ ππ’ αξηζκ. πξση. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Δζληθήο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο 

(Δ.Κ.Α.Π.Τ.) κε ζέκα: «Γηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4472/2017(Α΄74) θαη ηηο 

ζπκβάζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ Φνξέσλ παξνρήο ππεξεζηώλ Τγείαο θαη ηεο 

Δ.Κ.Α.Π.Τ.», ζύκθσλα κε ην νπνίν, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο δελ απαηηείηαη ζύληαμε θαη ππνβνιή 

πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηώλ θαη δύλαληαη νη θνξείο λα πξνρσξνύλ ζε δηαθήξπμε δηαγσληζκώλ θαη 

ζύλαςε ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα όισλ ησλ ηαηξνηερλνινγηθώλ θαη αλαισζίκσλ πιηθώλ, κε 

ηελ εμαίξεζε ησλ θεληξηθώλ δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ, όπσο νξίδνληαη ζηηο νηθίεο Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο». 

 Σνπ Ν.4542/2018 (ηεύρνο Α΄95/01-06-2018), άξζξν 4o «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Δζληθή Κεληξηθή Αξρή 

Πξνκεζεηώλ Τγείαο», παξ. 2, πεξίπη. β΄, πνπ ζπκπιήξσζε ην άξζξν 27 ηνπ Ν.4472/2017, 

ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο:  

«Γηα θάζε είδνο πξνκήζεηαο, παξνρή ππεξεζίαο, εθηέιεζε έξγνπ […] ε έθδνζε απόθαζεο 

έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο είλαη αξκνδηόηεηα ησλ εμήο: … γγ) Γηα πνζό από δεθαπέληε ρηιηάδεο 

(15.000) επξώ κέρξη ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο (45.000)επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα», δδ) Γηα πνζό κέρξη 

δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ηνπ Γηνηθεηή έθαζηνπ, 

ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα». 

«[…]β)Δηδηθόηεξα, ζε ό,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαισζίκνπ πιηθνύ θαη 

αγαζώλ ή ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ έγθξηζε 

ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνύ  αλήθεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έθαζηνπ,  ππαγόκελνπ ζηε  

ΓΤΠΔ θνξέα […]». 

 Σνπ Ν.4782(Α΄36/9-03-2021) «Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ 

πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

 Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο,  θαζώο 

θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ, θνηλσληθνύ, πεξηβαιινληηθνύ θαη 

θνξνινγηθνύ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ 

δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
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1.5  Διδικά σεηικά 
 

 Σελ ππ’αξηζκ. 12/28-04-2022, Θέκα 9
ν
, ΑΓΑ:69ΞΡ469040-ΦΖ, Απόθαζε Γ.. ,Έ γθξηζε 

ζθνπηκόηεηαο δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Καιύκλνπ «ΣΟ 

ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ» γηα ην έηνο 2022. 

 Σελ ππ’αξηζκ.16/31-05-2022,Θέκα 9
ν
ΑΓΑ:Χ558Λ469040-Γ5Φ, Απόθαζε Γ., γηα ηελ «Έγθξηζε 

δηελέξγεηαο Γεκόζηαο Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο πιινγήο πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ  

«Παξνρήο Τπεξεζηώλ Σαρπκεηαθνξώλ (CPV: 60161000-4)», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

3.500,00€  κε Φ.Π.Α. 24%. 

 Σελ  ππ’ αξηζκ. πξση.  4357 /22-06-2022 Α.Γ.Α.: ΦΕ0Γ469040-ΠΤΓ θαη α/α 2022000290, 

Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα ηα 6/12 εθ ηεο  ζπλνιηθήο  δέζκεπζεο ησλ  3.500,00€, 

δειαδή 1.750,00€ ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, Κ.Α.Δ. 

0824α, νηθνλνκηθό έηνο 2022 γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

2.1. Σπόπορ και Υπόνορ Τποβολήρ Πποζθοπών 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. ην  θάθειν 

θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

 Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Ο αξηζκόο θαη ην ζέκα ηεο Γεκόζηαο Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο  ζπιινγήο πξνζθνξώλ. 

 Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο Γεκόζηαο Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο  ζπιινγήο πξνζθνξώλ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

Δληόο ηνπ παξαπάλσ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά σο 

εμήο: 

 Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» κε όια ηα ηερληθά 

θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο . Να θαηαηεζνύλ όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 

παξ. 3 πνπ δεηνύληαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 

 Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» κε ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζύκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ηεο δηαθήξπμεο. 

1. Ζ ηηκή ησλ ππεξεζηώλ λα  δίλεηαη ζε επξώ. 

2. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζύκθσλα κε  ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ 

παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε  ησλ εηδώλ θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ  ζηνλ ηόπν θαη κε 

ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

3. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππόθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ αλαινγηθό ηέινο ραξηνζήκνπ 

3 % θαη ζηελ επ’ απηνύ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20 %. 

4. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δύν δεθαδηθά ςεθία, εθόζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνύο. Σν γεληθό ζύλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε 

δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ, εάλ ην ηξίην δεθαδηθό ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιύηεξν 

ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξόηεξν ηνπ πέληε. 

5. Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκόδνληαη . 

6. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζπλνιηθή πξνζθεξόκελε ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ ζα 

πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε θαη ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 

παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ηεο ΔΠΤ ζε πεξίπησζε πνπ είλαη θαηαρσξεκέλν ζε απηό. 

7. Δάλ  νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξώο νη 

πξνζθνξέο, πξηλ ηελ έθδνζε απόθαζεο θαηαθύξσζεο. (ζρεη. παξ.3.1.2). 

8. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή ή δελ 

δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιόθιεξε ηελ πξνζθεξόκελε πνζόηεηα, ε πξνζθνξά 
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απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

9. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη. 

 

2.2  Πποθεζμία παπαλαβήρ πποζθοπών και διενέπγεια ηηρ Γημόζιαρ Ανοικηήρ Γιαδικαζίαρ  

 

Η καηαληκηική ημεπομηνία παπαλαβήρ ηων πποζθοπών είναι η 5 Ιοςλίος 2022, ημέπα Σπίηη 

και ώπα 14:00 μ.μ.   

Η αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών θα γίνει ηη 6η Ιοςλίος 2022, ημέπα Σεηάπηη  και ώπα 11.00. 

 

2.3.   Σπόπορ πληπωμήρ 

 

2.3.1. Toλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηηο ππεξεζίεο  ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ 

ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Ηδίσο βαξύλεηαη,  ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

ζήκεξα δηαηάμεηο κε ηηο αθόινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο πνπ επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο 

& Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζύκθσλα κε ηελ αξ.  ΓΤ6α/Γ.Π./Οηθ.36932/17-09-2009  θνηλή 

Τπνπξγηθή Απόθαζε. 

β) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  επηβάιιεηαη (άξζξν 4 λ.4013/2011 όπσο ηζρύεη).   

γ) Κξάηεζε 0,06%  ε νπνία ππνινγίδεηαη  επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο, πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ 

Πξνζθπγώλ (αξ.350 παξ.3 λ.4412/16).   

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππόθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ αλαινγηθό ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ 

επ’ απηνύ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

δ)Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ (§2 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.4172/2013, σο ηζρύεη γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ. 

εκεηώλεηαη όηη, ε παξαθξάηεζε θόξνπ απνηειεί κέξνο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηνπ αλαδόρνπ, 

από ηνλ νπνίν πξνεηζπξάηηεηαη ην ζρεηηθό πνζό, ελώ ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο 

θνξνινγηθήο ηνπ δήισζεο, επηζηξέθεηαη ή ζπκςεθίδεηαη ζην θόξν εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιιεηαη ζε 

βάξνο ηνπ επί ησλ θεξδώλ ή ηνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο, αλάινγα, αλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό ή θπζηθό 

πξόζσπν. Καηά ζπλέπεηα, ε παξαθξάηεζε θόξνπ δελ απνηειεί θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, νύηε 

εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο επηβάξπλζεο ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη από ηνλ πξνκεζεπηή 

δεκόζηαο ζύκβαζεο. Σνύην,δηόηη ε πξνείζπξαμε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο, πνπ αθαηξείηαη από ηελ 

αμία ηεο πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή, έρεη πξνζσξηλό ραξαθηήξα, αθνύ ε ηειηθή απόδνζε ή κε ηνπ 

παξαθξαηεζέληνο πνζνύ ζην Γεκόζην εμαξηάηαη από ην ύςνο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηνπ 

πξνκεζεπηή, αλάινγα κε ηα εηήζηα θέξδε ή ην θαζαξό εηζόδεκα πνπ απηόο δειώλεη, ζε ζρέζε κε ηα 

πνζά θόξνπ πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί.» 

ε)Κάζε άιιε λόκηκε θξάηεζε θαη επηβάξπλζε ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Πεξηγξαθή παξνρή ππεξεζηώλ ηαρπκεηαθνξάο COURIER, γηα: 

1.Απνζηνιέο Δληόο Πόιεο κέρξη δύν (2) θηιά θαη γηα θάζε επηπιένλ θηιό. 

2.Απνζηνιέο πξνο ρεξζαία Διιάδα κέρξη δύν (2) θηιά θαη γηα θάζε επηπιένλ θηιό. 

3.Νεζησηηθνί πξννξηζκνί κέρξη δύν (2) θηιά θαη γηα θάζε επηπιένλ θηιό.  

 

ηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ν ελδεηθηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο. 
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1.Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαιείηαη λα παξέρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ηαρείαο θαη άκεζεο δηαβίβαζεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ από θαη πξνο ηα ζεκεία απνζηνιώλ.  

2.Ζ ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ζα παξαιακβάλεη θαζεκεξηλά ή κεηά από ηειεθσληθή θιήζε από ην 

Σκήκα Γξακκαηείαο, ηα πξνο απνζηνιή αληηθείκελα από 8:00πκ –15:00κκ. 

3.Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη:  

Α.  Να είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα Μεηξώα ηεο ΔΔΣΣ ( Δζληθήο Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & 

Σαρπδξνκείσλ )  

Β. Να έρεη δίθηπν θαηαζηεκάησλ ή απνθιεηζηηθνύο αληηπξνζώπνπο παλειιαδηθά ή ηνπιάρηζηνλ ζηηο 

πξσηεύνπζεο ησλ λνκώλ όιεο ηεο ρώξαο θαη πξνο απόδεημε ηεο ύπαξμεο ηνπ ζρεηηθνύ δηθηύνπ 

απαηηείηαη ε θαηάζεζε πίλαθα ησλ θαηαζηεκάησλ θαη αληηπξνζώπσλ πνπ ππάξρνπλ ζε όιε ηελ 

επηθξάηεηα.  

4. Ο ρξόλνο παξάδνζεο γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ζα πξέπεη λα είλαη εληόο δύν (2) εκεξώλ από 

ηελ  εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ από ηελ έδξα καο.  

5. Όιεο νη απνζηνιέο ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλεο . 

6. Ζ ηηκή παξακέλεη ζηαζεξή κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ρσξίο λα δηθαηνύηαη ν Αλάδνρνο λα 

δεηήζεη ηελ αλαζεώξεζή ηεο, ελώ ην ζρεηηθό ηηκνιόγην απαηηείηαη λα ζπλνδεύεηαη από ζπλνπηηθή θαη 

αλαιπηηθή θαηάζηαζε, από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ην ζπλνιηθό πνζό ηνπ ηηκνινγίνπ.  

 

Ζ ζπλνιηθή αμία γηα ηελ «Παξνρήο Τπεξεζηώλ Σαρπκεηαθνξώλ» (CPV: 60161000-4) αλέξρεηαη ζην 

πνζό ησλ 3.500,00 € κε ηνλ αλαινγνύληα Φ.Π.Α. 24%. 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξάο εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο. 

 

 
 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ  

 

ΦΑΝΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
Φανιός Νικόλαος
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